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Дослiднпцькi послугп
(Впзпачення основнпх напрямiв смарт-спецiалiзацii MicTa Кпсва)
- за кодом СРV зд ДК 02t:2015 - 7З110000-б
м. КиiЪ

u

1&о

березня 2019 р.

та iнвестицiй виконавчоl,о органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державяоi адмiнiстрацii) (даrri - Замовник), в особi дrrректора ,Щепартаменту економiки та
iнвестицiй Мельник Ната.лii Олегiвrrи, яка /iie на пiдставi I]оложення про .Щепартамент економiки
та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ра,ци (КиiЪськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii), затверлженого розпорядженшIм влIконавчого оргалу Киiвськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi державпоi адмiнiстрацii') вiд З0 вересirя 2013 року }Ф 1717 (в редакцii
розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) вiд 20 жовтня 20l7 року Nч l310), з однiсi сторони, та Держав[rа установа <IHcTlTryT
економiки та прогнозування l,[ацiонмьноТ академii наук Украiни> (лмi - Виконавець), в особi
заступника директора з органiзацiйноi роботи та загаIьних питань Антоневко Вапентини
Гнатiвни, яка дiс на тtiдставi Статуту Iнститlту, затверлженого розпорядженням Президii
Нацiональноi академii наук Украiни вiд 12.12.20iб року No 851, - з iншоi сторони (да",li разом Сторони), а кожна окремо - Сторона, уклали цей договiр (да,,ri - l]оговiр), про наступне:

.Щепартамент економiки

1.

Предмет !оговору
1.1. Виконавець зобов'язуеться надати Замовнику f{ослiднпцькi послугп (Вшзначепня осповпIlх
папрямiв смарт-спецiалiзацii MicTa Кпсва) - ]а кодом СРY за ЛК 02I:2015 - 73110000-б (далi
- Послугп) вiдповiдно ло умов та положень цього .Щоговору.
1.2. Надання I'Iослуг за цим f]оговором здiйснюсться поетапно (з розбивкою на пiдетапи)
вiдповiдно до Технiчних вимог, Iцо викладенi у.Г{одатку 3, який становить невiд'емну частину
цього ,Щоговору.
1.3. Перелiк та змiст [Iослуг, що е предvетом lIього .Щоговору, а також ix BapTicTb визначенi у
Спечифiкачii (!одаток 1). що с невiд'емною частIIною цього .Щоговору.
1.4. Деталiзацiя [Iослуг. TepMiH i строки ix HaдalllulJ результати IIадання Послуг. що пL:,лягають
,та
по закiнченнi лii ,Щоговору, визначаються
оформленню та здачi Виконавцем Замовнику тtiл час
Календарним планом (Додагок 2), що е невiд'смною частиIIою цього ,Щоговору,
1 .5. Кiнцевими резупьтата,N,rи налання I'Iослуг с Звiт про резуль,гати надання дослiдницьких послуг
<Визначення основних наrlрямiв смарт-спецiшriзацiТ MicTa Киева>, який Виконавець Мае НаДаТИ
Замовнику Еа паперовому Hocii (2 надр}коваIIих примiрники) разом з презептацiйвими
матерiа.rами у форматi ppt (до 30 слайдiв)) та на 1 е;tек,гронному Hocii у форматах doc, xls (л.пя
табличних данлтх) та ppt (дlя презентачiйних MaTepianiB,1. та анzuliтичне супроводженRя процесУ iх

представлення громадськостi, керiвництву виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) та Киiвськiй мiськiй ралi (да,лi - результати
надаЕня Послуг).
1.6. Право власностi на результати надання Послуг належать Замовнику.
i.7. Використання результатiв надання_ Послуг Виконавцем може злiйснюватися лише за
погодженням iз Замовником.

2. I|iHa,Щоговору i порядок розрахункiв
482 000,00 гртr (чотириста вiсiмдесят двi тисячi гривень
стаяовtiть
Щiна .Щоговору
00 копiйок), в тому числi пlIB 80 333,33 грн (вiсiмдесят тисяч триста тридцять три гривнi
2,1.

33 копiйки).

2.2,

Оплата наданих Гlослуг здiйсцIосться у нацiона;lьнiй гроrповiй одиниui на розрахунковий
рахуноК Виконавця на гtiдставi пiдписаного Акту приймання-передачi наданих Послуг протягом
10 (лесяти) банкiвськиХ днiв з датИ пiдписання вiдповiдного Акту приймання-передачi за умови
отримання Замовником вiдповi;{ного бюдже,гного фiнансуваlrпя.
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2.з.

Оплата здiйснюеться пiсля надаЕня Послуг в повному обсязi в порядку та вiдповiдно до
yl\,toB" визначених в цьому .Щоговорi.
I-{iHy чього ,Щоговору може бJти узгоджено С,горонами у бiк зменшення, a,,Ie без змiни кiлькостi
(обсягу) i якостi Послуг.
2_4 Виконавець складае та надсилас Замовнику Акти приймання-передачi наданих ПОСЛУГ (Да.lli
- Дкти) у двох примiрниках пiсля фактичrrого нада}Iня Послуг за вiдповiдним етапом, згiдно З
.Щодатком 2 та Додатком 3.
Замовник поверта€ Виконавцю олин примiрник tli.llписаного Акту або надсилае Виконавцю
мотивовzlну вiдмову вiд його ttiдпtlсання.
2.5. Розрахунки за наданi Послуги здiйснюються на пiдставi cTaTTi 49 Бюджетного кодексУ
Украни. У разi затримки бю.цжетпого фiнансування розрах)ъок за наданi Послуги зДiйснюеться
протягом 10 (десяти) банкiвськltх днiв з дати оттrмавяя Замовнлlком бюджетного пРИЗНаЧеНШI На
фiнансування оплати на*цаних Послlт на свiй реестраuiйний рахl,нок,
Yci платiжнi документII за Договором офоршrяються з дотриманням вимог з.жонодавства УкраiЪи.

3.

Права та обов'язкп CTopiH

З.1. Замовник ма€ право:
3. 1 . l
Зменшувати BapTicTb I'Iослуг за цим l]оговором, за }мови змiни потреб у наданнi ПосJryг.
такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до .Щоговору.

.

У

3.1.2. Вимагати вiд Виконавця замiни представникiв Виконавця, якi забезпеч}тоть НаДаННЯ
Послуг за даним .Щоговором, з пiдстав Тх некомпетевтrrостi.
3.1.3. .щостроково розiрвати цей договiр у разi невиконмI{я чи нена"lежноI.о викоЕаЕня
Виконавцем зобов'язань, повiдомивulи його про це у сцок не менше за 15 (п'ятнадцять)
календарпих днiв до дати розiрвання lJоговору, повiдомивlпи Його письмово.
3.2. Замовник зобов'язаний

:

3.2.1. Вчасно приймати Пос;lуr,и Iа

в

повному обсязi здiйснювати оплату наданих Послуг

належноi якостi.
3.2.2. Сприяти Виконавцю в проrrесi виконt*{ня л"tого зобов'язань за цI{м Договором i забезпечитII
отримання Виковавцем наявноi у Замовника iнформачii, необхiдноi дlя забезпечення викоЕання
ушов за цим ,Щоговором. Iнформацiя може бlтrr надана Виконавцю у будь-який зррний длrl яього
спосiб (телефонпий/факсимiльний зв'язок, лист тощо) за реквiзитами ,Щоговору.
3.2.3. У випадку. якщо д,Iя виконання зав/{ань Виконавцо будуть необхiднi додаткова iнформацiя
чи док)менти. надати ix в строк не пiзнiше нiж 7 (ciM) робочих днiв з моменту Iх запиry. при
наявностi у Замовника такоТ iнформаrii або локументiв,
3.2.4. Нести вiдповiла,jьнiсть за достовiрнiсть та IloBHoTy наданоТ Виконавцю iнформацii, ЯКа
необхiдна останньому для на:tання Послуг вiдповiдно до даного /{оговору.
3.3. Виконавець мае право:
3.3.1. Свосчасно та в повному обсязi отримуватI плаrу за паданi Послуги на.rежвоi якостi,
3.3.2. Для наJlежного та вчасного наданЕя IIослуг залучатI{ до виконаttня д,tного Договору TpeTix
осiб без збiльшення BapTocTi Послуг. визначеноi у пунктi 2.1 розлiлу 2 цього.Щоговору. При цьому
Виконавець вiлповiдас за дii за,rуrених для валаяня Послуг TpeTix осiб, як за cBoi власнi.
виконавець також зобов'язаний укласти з такими третiми особами. договори щодо
нерозголошення комерuiйвот 'rаемницi чи iнформацii з обмеженим доступом, яка виникJlа в
проIдесi виконання .Щоговору.
3.4. Виконавець зобов'язаний:
3.4.1. BиKorraTtr Bci зобов'язання щодо надання Послуг за,Щоговором
Замовника, }мов цього ,Щоговору та згiдно з законодавством УкраiЪи.

у вiдповiдностi до вимог

з Додатком l,

trередати Замовнику yci матерiали та
документи, якi засвiдчують факт яадаIIих ПосJ-Iуг, а 1,акож докумеrrти Замовника, що були отриманi
в зв'язку з викоI{аItням даного fIоговору.

3.4.2. Пiс:lя Еадання IIослуг, згiдно

.

4.

Порядок наддння та прийпяття [Iослуг
цим .Щоговором здiйснюсться поетапно (з розбивкою на пiдетапи) згiдно

Надання Послуг за
з Ка,тендарним планом (Додаток 2).

4.1
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Приймання результатiв надан}lх Пос.llуг здiйснюсться з урахуванням iх вiДповiдностi
вимогzlý{ даного .Щоговору, Кмендарrrому lulaцy (.Цодаток 2) та Технiчним вимог.lм (,Щолаток 3).
4.3. За результатами кожного з етапiв/пiдетацiв .Щоговору Виконавець нада€ ЗамовникУ У двох
екземплярilх пiдписаний зi cBoci сторони промiжпи}"l безоплатний Акт прllймання-передачi
наданих за вiдповiдним етапом/пiдетапом I'Iос;tуг (да.пi _' I'Iромiжний акт) згiдно з Календарним
планом (Додаток 2) з пiдтверлж}.ючими документами, a.,le не пiзнiше нас,lупного робочого дня як
передбачено Календарним планом.
4,4. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днiв пiсля отримання [Iромiжного акту за вiдповiдним
етапойпiдЕтапом зобов'яздlий надiслати Виконавцю пiлIrисаний зi cBoci Сторони екземпляр
Промiжного акту приймання-передачi надаItих за вi,ltповiлним етапом/пiлетапом Послуг або
Еадати вмотивовану вiдмову вiд ii прийнятгя з перелiком необхiдних доопрачювань iз
зазначенням cTpoKiB ix виконання. IIiсля узгодження Сторонами результатiв надання Послуг та
пiдписанrrя Замовником Промiжного акту, Виконавець приступас до наланпя Послуг за настуПнИМ
етапом/пiдgгапом вiдповiдно до Ка,lендарного плану (.Щолаток 2).
4.5. Пiсля пiдписання Замовником [Iромiжного акту по завершенню Il етапу .Щоговору
Виконавець надае Замовнику Акт приймання-Irередачi наданих ГIослуг, шlе не пiзнiше наступного
рбочого дня з дня отримаяня пiдплlсдtого Промiжного акту.
4.6. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих дtriв пiсля отримацня Аrгу приймання-перлачi
над{lних Послlт зобов'язаний надiслати Виконавцю пiдписаний зi cBoci Сторони екземпляр Акry
приймшrня-передачi наданих Послуг або надати вмотивоваIIу вiдмову вiд ix прийняття з перлiком
необхiдних доопрацювань iз зазначенням cTpoKiB iх виконання.
4.'7, У випадку вмотивованоТ вiдмови Замовнlлка вiд прийняrгя результатiв надання Послуг за
вiдповiдним етапом/пiдетапом, Сторонами складасться двостороннiй Акт вiдповiдно ло перлiку
необхiдних доопрацювань iз зазначенням cTpoKiB Тх виконання, визначених Замовником.
4.8, Якiсть яаданих Послуг повинна вiдповiдаги умовам .щоговору, побажанням Замовникц
iншим вимогаv, якi звичайно пред'являються до тaкого вилу [Iослуг.

4.2.

5.

ВйповЦальнiсть CTopiH

5.1, У разi неякiсного надаrня Послуг, ЗамовrIик ма€ право не оrIJIачумти цi Послуги до повного
i на;lежного виконalння Влrконавцем cBoii зобов'язань за цим .Щоговором, а Виконавець

зобов'язустьсЯ замiнитИ неналежнО наданi IlослуГи. IIослугами нмежноi якостi у термiни,
визначенi За,мовником.
5.Z. За порушення зобов'язань, згiдно з цим.Щоговором, винна Сторона сплачус пеню в розмiрi
подвiйноi облiковоi ставки Нацiонапьного банку УкраТни вiд BapTocTi Послуг за кожеЕ день
простроченЕя виконання зобов'язань.
5.3. Замовник звiльняеться вiл вiдповiдшыtостi перед Виконавцем в разi затримюr вiдповiднОгО
бюджетного фiнансування та зобов'язуеться опJIатити наданi I1ослуги протягом 15 (п'ятнадцяТИ)
банкiвських днiв з момевту отримання Замовником вiлповiлного фiнансування.
5.4. Вiдшкодування збиткiв, завданих порупlенням умов.щоговору, не звiльняе винну Сторону
вiд виконання зобов'язапня за цим Договором.
5.5. За факгично понесенi вI{трати за налання Послуг вiлповiлаJlы{iсть несе ВиконаВеЦЬ.

6.

Конфiленuiйнiсть ,га захпст iнформаuii
6.1. Пiд КояфiлепUiйною iнформацiсю ллЯ l{iлей цьогО flоговорУ розумiсться буль-яка
iнформацiя, яка передасться кожною зi С,горiн irrrшiй CTopoHi в гtроцесi виконання ,Щоговору та
визначення Стороною як КонфiденчiйIrа. Не може ввiDкатлlся конфiденцiйною:
6.1.1. kформаuiя, опублiкована у засобоi MacoBoi iнформаrlii з iпiцiативи Замовника або TpeTix
cTopiH;

6.1.2. Iнформацiя Замовника. достуll

до якоi tle може буги обмежений таlабо яка

ма€

оприлюднюваТися Замовником вiдtrовiдrrо ло закоtIодавства Украiни. включаючи Закон УкраiЪи
<Про доступ до публiчноi iнформацii>.
6.2. Сторони зобов'язуrоться, якщо iнrпе пе перслбачено законодавством УкраТни та цим
.Щоговором:
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6.2.1. Не розголошувати. не обговорюваги змiст, не надавати Koпil'r, не публiкувати та не

розкривати в якiй iHmi формi TpeTiM особам Конфiленпiйноi iнформачii без отримання попередньоТ
письмовоi згоди iншоi Сторони;
6,2.2. Вживати Bcix заходiв та використовувати Bci законнi засоби для захисту Конфiденцiйноi
iнформачiТ i запобiгання ii несан кцiонованого розкриттяi
6.2.3. Використовувати Конфiленцiйну iнформачiю тiлькrr з метою викоЕання зобов'язань за
.Щоговором;

б.2.4. Не розголошувати TpeTiM особам факту ltередачi або отримання Конфiденцiйноi iяформацiТ.
6.З. Зобов'язанrrя щодо нерозгоjlошення Конфiденцiйноi irrформацii дiють протягом
36 (тридцяти шес,ги) мiсяцiв з /Iати розкриття oltяici зi CTopiH iншiй CTopoHi Конфiденцiйноi
iнформашii.

6.4.

Уся робоча локрtентаrtiя, пiдготовлена ВлtколItlвцем у ходi виконання цього ,Щоговору, с
власнiстю Виконавця, який зберiгае i"i у вiдповiдностi зi своТми правилами, процедурами, а також
вимогами законодавства, що застосову€ться.
6.5, Враховуючи факт, що у зв'язку з uим.Щоговором Виконавець отримус доступ до будь-якоi
iнформаuii стосовно оподаткування, комерцiйних тасмниць та iншоi важливоi iнформаuii, що
стосуеться Замовrrикао яка або визI{ачасться стороною, що розкривае як конфiдеяцiйна або с такою
за свосю природою, Виконазець зобов'язуеться не розкривати таку конфiденцiЙну iнформацiю
жоднiй третiй особi без поперелньоI,о письмового погодження на це Замовника.

7,

Обставпrrи неrrереборпоi сили
7.1, Сторони звiльняються вiд вiдповiдzutьностi за невиконання або нена",rежне виконання
зобов'язань за цим .Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили. якi не iснува.,]и пiд
час ую.lадання !оговору та Rиникли поза волек) CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо,
епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).
7.2. Сторона, що не може викоtlувати зобов'язапня за цим Договором у разi виникнення
обставин непереборноi сили, повинна протягом 7 (оеми) робочих днiв з моменту ii виникнення
повiдомити про uе iншry cTopolry у аI{сьмовiй формi.
'7,З. .Щоказом наявноотi обставин непереборноi сили Ia строку ik дii е документи, виданi
Торгово- промисловою Ilалатою Украiни таlабо iншими уповIIоваlкеними на це органами.
7.4. У разi коли строк дii обставин непереборноi сили подовжуеться бiльш як 60 (шiстдесят)
днiв, кожна iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей .Щоговiр.

8.

TcpMiH дii !оговору
моменту
пiдписання i дiе до 31 грудня 2019 року, а в частинi
набирае
чинностi
з
!оговiр
розрахlтlкiв за даним ,Г{оговором до повного iK виконання Стороrrами.

8.1.

9.

Вирiшеппя спорiв
випадку виIlикненЕя спiрних питань або розбiжностеI'l з приводу цього Договору мiж
Сторовами вони вирiпrуються шляхом переговорiв та консультацiй.
9.2. У разi недосягнення Сторонами згоди, спорI{ вирiшуються у судовому порядку.

9.1. У

10.

Iпшi умовп [оговору
10.1. Кокна iз CTopiH несе повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть реквiзитiв, зазЕачених у
(трьох)
,Щоговорi й буде зобов'язана забезпечити письмове rrовiдомлення iнlпоi Сторони протягом 3
не
було
iншу
С,горону
TaKi
змiни
якщо
про
робочиХ днiв прО змiну cBoii реквiзитiв. У вппалку,
проiнформоваrrо, Сторона, що змiнила реквiзити, бере Tla себе ризик небажаних наслiдкiв у зв'язку
з такою змiною.
10.2. Бюджетнi зобов'язання за цим,Щоговором винIIкаютЬ в межах затверджених бюджетнlтх
асигнувань.

10.3. Про Bci випадки, якi викликаю,гь затримку виконання або призупинення дii !оговору,
Сторони сповiщають одпа одну письмово протягом 3 (трьох) кirлеЕдарних днiв. за пiдписом
вiдповiдальноi особи, у будь-який зруlний слосiб за реквiзитами f{оговору.

5

на повiдом.ltення однiеi зi CTopiH повIrнна бупа надана не пiзнiше нiж через 3 (три)
днi з моменту налходження такого повiдомлення в письмовiй формi.

10.4. Вiдповiдь

кмендарних
10.5. Кохна зi CTopiH гарантус нерозгоJIоtпення iнформаuiil що скJIадас комерчiйпу та€мницю
або iнформаrдiю з обмеженим доступом, зокрема конфiденцiйну iнформачiю iншоi Сторони, про
яку стало вiдомо i'i спецiа.lliстам пiд час яадання ними Послуг за даяим .Щоговором, а також
неможливiсть доступу до uiei iнформачii iнших осiб, спецiа.тiстiв та спiвробiтникiв.
10.6. Не може вв{Dкатися розголошеняям комерцiйноi таемницi або iнформацii з обмеженим
доступом, зокрема конфiденrliйноi iнформацii, iHrrroi Сторони. передача TaKoi iнформацii
правоохоронним або контрольно-наглядовим органам, в обсязi, в якому вказанi оргаrrи мають
право отримувати дану iнформацilо у спосiб, пере,цбачений законод.Iвством Украiни.
10.7.,ЩепартаментекономiкитаiнвестицiйвиконilвчогооргануКи'iвськоiмiськоiрали(Киiвськоi
MicbKoi держазноi адмiнiстрацii') бюджетна. неприбуткова установа, що уцимуеться за рахунок
мiсцевого бюджету,
10.8. Виконавець мас статус: державна на},кова бюджетна установа, неприбуткова органiзацiя.
10.9. На виконанЕя вимог Закону УкfаiЪи Kllpo вiдкритiсть вIlкористанIп публiчних коштiв>
Сторони погодr(уються, що.Щетrартамент економiки та iнвестицiй викоЕавчого органу КяiЪськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) мас право оприлюднювати iнформацiю
про використzrння публiчних коштiв.

11.

IcToTHi умовп договору, якi може бути змiнепо
1олови .Щоговору не мож}"ть змiнюваr,ися пiсля його пiдписання до виконанпя
зобов'язшrь сторонами в IIовному обсязi, KpiM випадкiв:
11.1.i.зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з ура,хуванням фактичного обсягу видаткiв

11.1. IcToTHi

замовника;
1 1.1.2. покрапIення якостi предмета закупiвлi за умови, що таке покращенЕя не призведе до
збiльшення суми, визначеноi в Щоговорil
11.1.3. продовження строку дii .Щоговору та виконання зобов'язань шIодо надаriня Послуг У разi

виникнення докумеЕтально пiдтверджених об'сктивнrтх обставин, що спричиНИЛИ ТаКе
продовження, у тому числi непереборноi сили1 затримки фiнансування витрат Замовника, за
}а{ови, що TaKi змiни не призведуть до збiльшенlrя суми, вIlзначеноТ в ,,Щоговорi;

.l .4, узгодженоi змiни цiни в бiк зменшеrrня (без змiпи кiлькостi (обсягу) та якостi послУг);
1 1 .1 .5. змiни цiни у зв'язку iз змiною ставок податкiв i зборiв пропорцiйно до змiн таких ставок.

1 1

11.2.

може продовжуватItся ца строк, достатнiй для llроведення процедури
закупiвлi на початку наступЕого року, в обсязi, Ilio яе перевишtус 20 Bi.r{coTKiB суми, визначеноI в
,Щоговорi, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
,Щiя шього .Щоговору

12.

Додатки та Rпессяця змiп до ,.Щоговору
12.1. ,Щоговiр скJIадениI"I украiЪською мовою у 2 (двох) ориr,iнальних прlrмiрниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному для кожноi зi CTopiH.
12.2. Цей Договiр може бути розiрваний:
12.2.|.В односторонньому порядку за iнiцiативrr Заvовника у разi невиконання чи неналежЕого
виконання Виконавцем зобов'язань, повiдомtлвшrи його про це у строк Ее менше нiж за 15
(п'ятнадцять) ка,'lендарних двiв до лати розiрвання .Щоговору" ,Щатою розiрвання .Щоговору буле
вважатися дата. вказilна в повiдомленнi Замовника про розiрвання l|оговору.
12.2-2, За взаемною зr,одою CTopiH, у такому випацку даний ,Г{оговiр вважаеться розiрваним з
моментУ належногО оформленнЯ СторонамИ вiдповiдrrоi додатковоi угоди до даного ,Щоговору.
|2.2.3.Всi змiни або доповнеЕня до даного,Щоговору можуть бути BHeceHi тiльки за домовленiстЮ
CTopiH, яка оформлюеться додатковою уголою до даного ,Щоговору.
12.2.4.Bci змiни або доIlовl{ення до ланого,Щоговору набиршоть чинностi з момеЕту наjIежного
оформлення Сторонами вiдповiдноi додатковоi yt оли до даного ,Щоговору.
частинirми i мають
l i.2,5.Додаrко"i угоди та Додагки до даного /{оговору е його невiд'€мними
юридичЕу силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiЙ формi, пiдписанi Сторонами та скрiпленi
ix печатками (за наявностi),

о

12.2.6.Bci виправлеIrня за текстом даного,Щоговору мають силу та можу,гь братися до уваги
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку .цатоваtri, засвiдченi пiдписами CTopiH
та скрiпленi iх печатками (за наявностi).
,Щодатки:

i. Додаток 1 - Специфiкачiя;
2. Додаток 2 - Кмендарний план;
3. Додаток 3 - Техвiчнi вимоги.

lЗ.
Замовппк:

flепартамепт економiкп,га

Реквiзиr,и й пiдписи сторiя

iввестицiй

впконавчого органу КпiЬськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi державпоi адмiнiстрачii)
01044, м. Киiв-044, вул, Хрещатик, 36
Шевченкiвський район
код СДРПОУ 046З342З
Р/р: Nч 35410022029201
в

виконавецы

,,Щержавна устаЕова <<Irrститут економiкп та
прогнозувапяя Нацiональноi академii rrayK

Украiнп>

01011, Укра'ша, м, Киiв. вул. Панаса Мирного,26
Печерський район
Кол е!РПОУ 25199i55
Р/р 3l252269103952

flержавна казначейська служба Украiни

ГУ,ЩКСУ у м. Кисвi

в

м. Кисвi
мФо 820172

Кол банку: 820019

контактна особа:

KoHTaKTlIa особа:

начальник управлiння
регiопа,rьноi економiчноi

коорлияашii
полiтики та

стратегiчного розвитку
Мохонько Вiкrорiя Олексанлрiвна
тел. (044) 202-76-80
оl/,ua
viktoriia.mokhonko

артамен,IY еко омlки

Н.0.

,l,a

Ме",lьнпк

завiлувач вiддi;lу iнновацiйноi

полiтики,

економiки та органiзацii високих технологiй
Сгоров Iгор Юрiйович
тел (044) 280-14-02
e-mail; isoT yeg orov 1@чkr.пеt
з органiзацiйноi роботи та

Засryrr
нАльноl
укрА lни

tлeiiЙrpiiarr llHrri
0д 25 l99] 5

В.Г. Антояеяко
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.Щодаr,ок

1

до Договору Jф CCIO2Ol9
.',
вiд
березня 20l9 р

u{L

сliЕциФIкАLlш

Дослiдппцькi пос"туги (Визначенпя основппх папрямiв смарт-спецiалiзацii MicTa Кпсва)
- за кодом СРV за r[К 021:2015 - 73110000-6

1

2

Кiль-

Одиниця
вимiру

I'Iерелiк Послуг

N9

KicTb

Визначеrrrrя основних напрямiв
смарт-спецiа;tiзацiТ MicTa Киева

Послуга

1

Ана.пiтичне

[Iослуга

i

сцlроводження
представпення
процесу
основних напрямiв смартспецiа.пiзацii MicTa Киева

громадськостi.

BapTicTb
без lIДВ/
грн за од.

П.ЩВ/грн

40l 666,67

80з33,зз

BapTicTb з
ПДВ/ грн
за од.

482 000,00

KepiBHlTtlTBy

Rиконавчого органу КиiЪськоi
MicbKoT рали 1Киiвськоi MicbKoT
державно1 адмiнiстраriii) та
Киiвськiй мiськiй радi
I]сього

482 000,00

Сума прописом: 482 000,00 грн (Чотириста вiсiмдесят двi тисяt{i гривень 00 копiйок).
ГЦВ80333,33грн (Вiсiмдесят тлlсяч TpIlcTa тридlIять три гривнi 33 копiйки).

в

тому числi

вшконавець:

Замовпltк:

.Щепартамент екопомiкr та iRвестнцiй
впконавчого органу КпiЪськоi MicbKoi радп

.Щеряtавна установа <dпститут екопомiкп та
проfнозуванЕя Нацiональноi академii шаук

(КпiЪськоi MicbKoi державноi адмiпiстрацi0
0l044, м. КиТв-044, By.,r. Хрещатик,36
Шевченкiвський район
код СДРПОУ 046ЗЗ423
Р/р: JФ 354l0022029201
в ГУ,ЩКСУ у м. Киевi
Код банку: 8200l9

УкраiЕп)

контактна особа:

контакгна особа:
завiдувач вi,rдiлу iнновацiйноТ полiтики, економiки та
органiзаtlii високих технологiй
егоров lгор Юрiйович
Тел (044) 280- l4-02
e-mail: lgQr чgеоrоV.!@ukr.пеt

начальник управлiння координацiТ регiональноi
економ iчноi пол iтики та стратегiчного рзвитк}
Мохонько Вiкторiя Олексан;tрiвна
тел. (044) 202-76-80
e-mail : чiktоriiа.mоkhопJ<о@kmdа,gqу,дзL

артаменrу

"t" омlкп

,га

010l l, УкраiЪа, м. Киiв, вул. Панаса Мирного,26
I

Iечерський район

Код Д
€ РГIОУ 25l99155
Plp З1252269|0З95Х
.Щержавна казначейська служба

мФо

820172

Застчrr Hl|K

з

загаль
Екон о

н.о.м e.jl t,tlll к

Украiни в м. Кисвi

нА цl

органiзацiйноi роботп та

ит!т

ит

о

B.f'. Антоненко
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Додаток 2
до ffоговору Nl ССК/2019
вiд< tJ. > березпя 2019 р.

КАЛВНДАРНИЙ ПЛДН
Дослiдшицькi посJrугш (Визrrачення основпих папрямiв смярт-спецiалiзацii MicTa Кпева)
- за кодом СРV за ДК 021:2015 - 73110000-6
Ns
I

Назва
етапу/пiдетапу
l,
надапня По
l Етлп

Строк
виконання

Деталiзацiя IIослуг

резчльтат

Rизначення
основних напрямiв
смарт-спецiалiзаttiТ
MicTa Кисва

.

дналiз
свропейського
щодо
розробки та
реалiзацiй смартспецiалiзацiТ та
поточного cтally
соцiальноекономiчного
l .l

досвiду

розвитку
Кисва,

MicTa

його

регiона.rьного

контексry

"га

iнновацiйного
потенцiалу:

1.1.1 Опис пiдходiв щодо адаптацiii
iнструментарiю смар,г-спецiалiзацiТ
Свропейськоrо Союзу (S3 - розумноТ
спецiалiзацii) для вrtкористання при
вlлзначеннi смарт-спецiа.lliзацii

MicTa Кисва

особливостей

з

протягом 20

- на

дrriв

(2 надрукованих

з

примiрники разом

моменту
пiдписання
логовору

д,,Iя

ура.ýуванням

презентацiйними

матерiа.,tами

на електронному Hocii
(у форматах doc, xls (для
табличних даних) та ppt

l,2 Ана.lliз ltосвiлу реа,пiзацiТ
стратегiй смарт-спечiалiзацii в
1 .

(для

окремих регiонах та великий MicTax

презентацiйних

матерiалiв))

зокрема,

наЙбiльш детально

30

-

регiона_пьного

Союзу,

(до

з

слайдiв))

стратегiчного розви,гку MicTa

европейськоr,о

Промiжний звiт:
паперовому Hocii

каjIендарних

у

схiдносвропеitських сгоJlицях. якi
маю,гь схожий з м. Киевом просторовоекономiчний розвиток
1.1.3 Аналiз та оцiнка регiона,rьного

KoHTeKcтy: наявного

ресурсного.

(реа:lьного)

науково-внробничого.

технологiчного,
тудового,
iкгелекгушlьного, фiнансового,
iнвестицiйного та iнноваtliйного
потенцiму MicTa Киева

ана-ltiз
.4 Порiвняльний
та
контексту
регiона:tьного
l

.l

iнноваt{iйного потенцiа,ту мiс,га Киева

l,2.

Визначення
основнлж напрямiв
смарт-

спецiалiзацii MicTa
Киева та прогlrоз
розвитку м. Кисва
з врахуванням i\
реалiзачii

та iнших велрtких MicT Св I]и
1.2.1.Визначення KoHKypeHTHllx
вl{дами
основними
переваг за

економiчноТ лiяльностi,
здiйснюються

в

м.

якi

Кисвi.

з

протягом 30
к:ulенларних

днiв пiсля
завершення

використанням SWОТ-анаriзу та пiдетапу
урахуванням зовнitлнiх тенденцiй I етапу

iнновацiйного розвитку,

що

вIIJIиватим)лъ на розвиток MicTa;
l

.2.2. Здiйснення найбiльш вiрогiлних

прогнозiв щодо

соцiально-

економiчного розвитку MicTa Киева,
побудованих на статистично
зафiксованих генденtliях i кiлькiснttх
враховують
ttlO
показниках,
tlя та
Kllto
особливостi

1

.1.

IIромiжний звiт:

- на

паперовому Hocii

(2 налрукованих

примiрники разом
презентачiйними

матерiалами

(до

з

З0

слайлiв))

-

на електроняому Hocii
(у форматах doc, xls (для
табirичних даних)

(для

MaTepia-niB))

та

ppt

презентацiйних

9

л!

Назва
етапу/пiлетапу
надання Послуr,

Строк
викоЕання

Деталiздцiя Пос;lуr,

Результат

ocHoBHi тенденцii (тренли) розвитку

Tttx вилiв економiчноi дiяльносr i, якi в

перспективi моя(уть стати найбiльш
на
коI{курентоспроможними
вlтррiшньому ra зовнiшньому ринкм;
1.2.З.Обrрунтоване, iз обов"язковим
а,Jiаптованого
влкористанням
iнструментарiю смарт-спеIliалiзаuii
Свропейського Союзу, визначення

основних напрямiв смарт-спецiа,riзацiТ
мiсrа Кисва
окремих вилiв
економiчноi лiяльностi, якi мають
iнновацiйний по,генцiа.л з урахуванням
конкуреl{тних переваг Кисва та

*

сприятимль

1.3. [Iропозицii
щодо визначеннJl
вiдповiдних цiлей

та

запровадження

програм

регiонмьного
розвитку,

необхiдtrих

дJtя

реа,тiзачiТ стратегiТ

смарт-

спецiа.,liзацiТ MicTa
Киева, визначення

системи

монiторинry

та

показникiв

оuiнювання

i]'

реалiзацiТ

1.4.

r

рансформаrriТ сек горiв

економiки мiсrа в бi.;tьш ефектнвнi
l .3.1. Моде;-lь забезпечення акгивноi

Узгодження

результатiв
наданих Пос,itуг за
I етапом

участi

всir lиrliв

стейкхо.tдерiв

1

реалiзацii ст,ратегii смарт-спецiаriзацii
MicTa Кнсва, за результатами
l]роведення громаldського обговорення
та вiдповiдних фокус-груп
1.3.2. Пропозицii цодо визначення
вiлtrовiдн1,1х цiлей r,a запровадження

протягом 30
кUIендарннх
днiв пiсля

BapiaHTiB

економiчноi .liя,llьностi.

м

(2 налрукованих

завершення

примiрники разом

пiдетапу l
l етапу

матерiалами

,2.

презентачiйними

(до

з

З0

слайлiв))

-

на електронному Hocii
(у форматж doc, xls (для

програм регiонального розв}lтку,
необхiлннх для реаliзачiТ стратегiТ
с Mapr -с пеrtiал iзацiТ мiсга Кисва, з
наданням обrрунтованих

Промiжний звiт:
- на палеровому яосii

m ppt
презентацiйних

табличних даних)

(для

матерiалiв))

управлiнських рiшень, зокрема щодо
впроваэкення HoBt,tx технологiчних
проttесiв у певних сферак i вилак

icbKoMy

госполарствi. з оцiнкою можливостей
tk застосування
1.3.3. llропозицii rцодо системи
монiторингу l,a показнлtкiв оцiнювання
реа,riзацiI с,гратегii смарт-спеuiапiзачiТ
MicTa Кисва
1.1. Узгодження результа,гiв наданих

- Звiry

Послуг за I етапом
результати надання дослiдницьких

про

(Визначення
основ}Iих
MicTa
смарт-спечiалiзачiТ
напрямiв
кисва> з Замовником

послуг

Протягом l0
кмендарн}lх
лнiв пiсля
заверп]ення

пiдетапу 1.3.
I етапу

Звiт про

результати

надання дослiдницьких

лослуг <<Визначення
основних напрямiв

смарт-спецiалiзацii MicTa
KlrcBa>>:

- на

паперовому Hocii

(2 налрутованих

примiрники разом

з

презентаttiйними

матерiалами (до

З0

слайдiв))

- на

елекIронному HociТ

(у форматах doc, xls (,ч,,lя
табличних даних) та ppt

(для

1ап

всього
за I етапом

90

калеtцарних

презентачiйних

lB
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J\}

Назва
етапу/пiдетапу
пддапяя Пос.irуr,

Строк
виконання

.Щеталiзацiя Ilослуr,

Результат

лнlв з

момен,гч

II

пiдписання
договору
протягом

Il ЕтлII
Аналiтичне
супроводження
процесу
представлення

основних напрямiв
смарт-спецiалiзацii
MicTa Клева
громадськос,гi,

Звiт щодо аналiтичного

Аналiтичне супроводження процесу
представлення основяих напрям iB l45 каленсмарт-спецiалiзацiТ MicTa Киева дарпих днiв

громадськостi при

пiсля

провеленн i

громадських обговорень, керiвниttтву
виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoT
рали (КиТвськоТ vicbKoT лержавноТ
адмiнiстрацii) та КиiЪськiй мiськiй ралi
в процесi

ii

супроводження процесу
представлення основних
смартнапрямiв

спецiалiзацii

зав9ршення

l етапу

Киева:

- на

MicTa

паперовому Hocii

(2 калрукованих

примiрнrrки
лрезентацiйними
матерiа.чами (до

схва,,rення i затвердження

керiвництву
виконавчого

з

З0

слайдiв));

органу KlliBcbKoi
MicbKoT ради

- на електронному носii
(у форматах doc, xls (лля
табличних даних) та ppt

(КиiвськоТ мiськоi

(для

державноi

адмiнiстрацii) та
китвськiй мiськiй
радi

м

всього

aTepia"r

презентацiйних

iB

))

2з5
каJIендарн}lх

днiв з

моменry
пiдписання
договору

виконавсць:

Замовник:

.Щепартамент економiкп та iпвестяцiй
впконавчого органу Кпiвськоi MicbKoi ради

.Щержавна устапова <dнститут екояомiкп та
проr,шозування Нацiональшоi академii паук
Украiнп>
0l0l l, Украiна, м. KltTB, вул. Панаса Мирного, 26

Шевченкiвськtлй район
код СДРПОУ 046ЗЗ42З

Печерський район
Код С.ЩРПОУ 25199155
plp З|25226910З952

(КиiЪськоi MicbKoi державноi адмilliсr,раuii)
0l044, м. Киiв-044, вул. Хреruатик, 36
Р/р: Nэ 3541002202920l
в ГУ .ЩКСУ у м. Кисвi

f{epжaBtla казначейська служба Украiни в м. Кисвi

мФо 820l72

Код банку: 8200l9
контактна особа:

начальник управлiння коорлинацiТ регiональноi
еконоviчноi полiтики та страr,егiчного розвитку
Мохонько Вiкторiя Олександрiвна
тел. (044) 202-76-80

e-mail:

mok}ronko

партаменту €

омtки та

контактна особа:
завiдувач вiддiлу iнновацiйноТ полiтики, економiки та
органiзацiТ високих технологiй

€горов Iгор Юрiйовнч
Тел (044) 280- l4-02
e-mail: igor чеqоrоч l @ukr.пеt

Заступняк

з

оргапiзацiйноi роботп та

загаJiь
lнсти

ё

с

овомlки тА

Н. О, Мельнпк

нАцlондльноl
ук

tдqii
iъд

Ф
25

r

99 ]5

В.Г. Антоненко
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Додаток 3

до .Щоговору Nч CCIO2019
вiд < 1Д- > березня 2019 р.

тш,хннш вимоги

Дослiдпицькi послуги (Визначення 0сrIовних напрямiв смарт-спецiалiзацii MicTa Кисва)
- закодом СРVза flK021:2015-,73110000-6

1. зАI,АJIьнI IIоJIожЕння

Повна пазва: Дослiднпцькi пос.тугп (Визначення ocнoBllпx напрямiв смарт-спецiалiзацii
MicTa Киева) - за кодом СРV за fiK 021:2015 - 73110000-б
Перелiк докумептiв, на пiдставi яких наддються IIос;rуги;
1. Закон УкраiЪи вiд 05;tютого 2015 року ]ф 156-VIII (Про засади державноi регiональнОi
полiтики>;

2.

вiд 11

листоrIада 2015 року Jtlb 932 <Про
затверджеItня Порялку розроблення регiона,rьних стратегiй розвитку i плапiв заходiв з iх реа.тriзацii,
а такоЖ проведення монiгорингу ,га оltiнки резул bTa,I ивностi реапiзаuii зазначенrх регiональних

Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни

стратегiй i планiв заходiв>;

3.

Наказ MiHicTepcTBa регiонапьного розвитку, булiвниuтва та житлово-комунального
господарства Украiни вiд 31 березня 2019 Ng79 <IIро затвердження Методики розроблення,
проведення монiторинry та оцiнки резуJIьтативностi реа,тiзацii регiонмьних стратегiй розвитку та
планiв заходiв з Тх реаIiзачiТ>:
Рiшення Киiвськоi MicbKoi рали вiл 15 грудня 2011 року Ng 824/70б0 (Про затвердженнЯ
Стратегii розвитку MicTa Кисва до 2025 року>;
Iншi нормативно-правовi акти Украiни.

4.

5.

Плаповi термiяп початку i закirrчення падання Послуг
* початок - з моменту lri.пписання договору.
- закiнчення - протягом 235 каэrендарних днiв з момен,гу пiдписання договору,
ffжерело фiяансування:
- бюджет MicTa Кисва на 2019 piK

2.

признлчЕння тА мЕтА викондння дослlднницьких послуг

2.I. Метд та актуальнiсть

мепою дослiдження с визначення основних напрямiв смарт-спецiаriзацii MicTa

КИеВа,

обrрунтувыrня BapiaBTiB управлiнськIп рiшень щодо зыIровадженI{я смарт_спецiалiзацii для
arЙrоuч""" iнновацiйного розвитку Кисва в конrекстi евроiнтеграцiйних проuеСiВ Та ОЦiНКа
можливостей iх застосування.
Дкmуапьнiсmь flолягас в адаптацii та застосуванЕi европейського досвiду з реалiзацii
iнiцiативи СС iз розу,rчrноi спецiалiзацii та розробки iнструментарiю д,lui визначення напрямiв
смарт-спецiалiзацii MicTa Киева.

0сновппм здвдаппям дослiднпцьких поgлуr с аргументоване вIlзttачення основ}lих Еапрямlв
смарт-спецiалiзацii MicTa Кисва. обrрунтування BapiaHTiB управлiнських рiшень щодо
aurrроuчд*"оп" смарт-спечiыliзацii дrя стимулюваняя iнновацiйного розвитку Кисва в koHTekcTi
евроiнтеграчiйних процесiв та оцiнка можливостей ix застосування.

2.2.
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3. основнIвимоги

Дослiдницькi послуги (Визначення осItовних напрямiв смарт-спецiалiзацii MicTa Киева)
- за кодом СРV за !К 021:20t5 - 73t10000-6 повпнпi:
- базуватися на законодzшствi Украiни, офiцiйних данlтх органiв державноi статистики та даних
структурних пiдроздiлiв виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi
алмiнiстраuii). iншоi офiцiйпоi iнформачii;
- rр}цтуватися на:
- SWОТ-аналiзi розвитку MicTa KlteBai
- сучасних методах системного стратсгiчного. скоrtомiчного та статистичного аналiзу:
- мiстити:
- опис пiдходiв щодо адаптыrii iвструментарiю смарт-спецiа,.liзацii Свропейського Союзу
(S3 - розумноi спецiалiзацii) лля використання при визначеннi смарт-спецiалiзацii для MicTa
Киева з 1рахуванням особдивостей регiонаrьного стратегiчного розвитку MicTa;
- аналiз досвiду решriзацii стратегiй смарт-спецiа,riзацii в окремих регiонах та великий
MicTax европейського Союзу, зокрема, IIайбiльш детаlьно у схiдносвропейськlтх сто;rицях,
якi мають схожий з м. Киевом просторово-економiчний розвиток;
- анмiз та оцiнку регiоньтьного Ko}ITeKcTy: нмвного (реа,чьного) ресурсного, наукововиробничого, технологiчного, трудового, iH гелектумь1lого, фiнансового, iнвестицiйного та
iнновацiйного потенцiалу MicTa KrleBa з визначенням коllк}рентних перевiг за кожним з
видiв економiчноi дiяльностi, якi здiйсlrюються в м. Кисвi, з використанням SWОТ-аншiзу
та урrжуванням зовнitпнiх тепденцiй iнновацiйного розвитку. ш,о впливатимуть на ро3виток
MicTa;

-

порiвня:rьний ана:tiз регiона,тьrrого контексту та iнповацiйного потенцiа,ту MicTa Киева
та iнших веJIиких MicT европlл;
_ найбiльш вiрогiднi прогнози щодо соцiально-економiчrrого розвитку MicTa Киева,
побудованi на статистично зафiксованих тендеtrцiях i кiлькiсних flоказникilх, що врtlхову€
особливостi функцiонування та ocHoBHi тgнденцii (тренди) розвIlтку тих видiв економiчяоi
перспективi можрь стати найбiльш конк}рентоспроможяими на
дiяльностi. якi
внугрiшньому та зовнiшньому ринках;
_ науково обфу}lтоване. iз обов'язковим викорIlстанням адаптованого iнстРумеНТаРiЮ
смарт-спецiа.тiзацii Свропейського Союзу, визнач9ння основних напрямiв смартспецiа,тiзацii MicTa Кисва - окремих видiв економiчноi дiяльностi, якi мають iнновацiйниЙ
потенцiал з урахуваI{ням коЕкурсI{тних переваг Кисва та сприятимуть трансформацii
ceKTopiB екотtомiки MicTa в бiльш ефек,гивнi;
_ модель забезпечення активноi 5,^racTi Bcix типiв стейкхолдерiв - зокрема, науки. освiти,
бiзнесу, фiнансiв та громадянського суспiльства - у реа,тiзацii стратегii смарт-спецiалiЗацii
MicTa киева, за результатами провеJiення громадського обговорення та вiдповiдних фокус_
груп;
- пропозицii щодо визначешrя вiлповiдних цiлей та запроваджевня програм регiонального
розвитку, необхiдЕих ,ltля реа,,riзацiТ стратегii смарт-спецiмiзацii MicTa Кисва, Що баЗ}тОТЬСЯ
на SМДRТ-критерiях. з надаItЕям обrрlтrтованих BapiaHTiB управлiнських рiшень, зокрема
щодо впровадження нових технологiчrrих процесiв у IIевних сферах i видах економiчноТ
дiяльностi. MicbKoMy господарствi, з оцiнкою можливостей ix зас,госування.
- пропозицii 1цодо системи моrliторингу та показникiв оцiнюваяня реалiзацii стратегii
смарт-спецlалlзацll MicTa Киева, що базуються на цаявних показниках репоншIьноl
статистики.
kpiM того, в рамках надання Послуг необхiдlrо забезпечити анаJliтичне сулроводженЕя
процесУ предстzlвленнЯ основfiиХ напрямiв смарт-спецiа.riзацiТ MicTa Кисва громадськостi при
проведеннi громадсьrc{х обговореtrь, керiвництву виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi р4lи
(ки'rъськот MicbkoT державноi адмiнiстраttii) та Китвськiй мiськiй радi в процесi ix схвалення i

в

затвердд(ення.
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I

Назва етапу/пf,цетапу
наддппя Послуг
I

ЕтАII

Визначення

Строк
виконаппя

flеталiзачiя Послуг

основIIих
смарт,

напрямiв

спецiа,qiзацii MicTa Кисва:
- Звiт про резу;tь,гати
надання досJllдницькнх
послуг на паперовому
HociТ (2 надрукованих

примlрники разом з
презентацiйними
матерiа.лами (до 30
слайдiв)) та на

електронному Hocii (у
форматшi doc, xls (:д;rя

табзtичних даних) та ppt
(лля презентацiйних
1a.Il l

в

1.2, Аналiз

,l .l Опис пiдхо;liв щодо адаптацii
iнструментарiю смарт-спеrtiа;tiзачii
европейського Союзу (SЗ - розумноТ
l

европейського досвiлу

щодо
реалiзацiй
спецiа,riзацii
поточного

розробки та
смартта
стану

соцiа-,tьно-економiчного

розвитку MicTa Кисва,

його

контексry

регiонального
та
iнновацiйного
потенuiапу

спечiалiзаuii) для вl|користая}lя при визначеннi

смарт-спецiмiзацiТ

для MicTa Кисва

урахуванням особливостей

з

регiонального
стратегiчного розвнтку MicTa
l .1.2 Анмiз досвiду реа,riзаrдiТ стратегiй смарт-

спецiалiзацii

в

окремих регiонах

та

протягом 20
ка,rендарних днiв

з моменry

пiдписання
доrовору

великий

MicTax Свропейського Союзу, зокрема, найбiльш
детально у схiдносвропейських сто:lицях. якi
м. Киевом просторовомають схожий
економiчнийl розвt,lток
Аналiз та оцiнка регiона,тьного контексry:
l .l
наявного (реа,rьного) ресурсного, наукововиробничого, технологiчного, трудового,
iнтелекryального. фiнансового, iнвестицiйного
та iнновацil:iного потэнцiа,rу MicTa Киева

з

.З

l

1.3.

Визначення
напрямiв

основних

смарт-спецiалiзацii MicTa
Кисва та прогноз

розвитку

м.

Кисва

з

врахуванням ix реалiзацii

.l

.4

Порiвняльнttit

анаtiз

регiонального

контексту та iнноваltiйного потенчiалу MicTa
Кисва та iнших великих MicT Св пи
1.2.1 Визначення конкурентних r]ереваг за протягом
основнимt видами економiчноТ дiяльностi, якi 30 ка,rендарних
використанням днiв пiсля
м. KrrcBi,
здiйснюються
SWOТ-аналiзу
ура\уванням зовнiшнiх завершення

з

в
та

rенденцiй iнновацiйного розв!tтку,

що

вплltватим)ль на розвиток MicTa
l"2.2 Здiйснення найбiльш вiрогiдних прогнозiв

щодо

соцiально-економ

iчного розвитку

MicTa

Киева, побудованих на статистично зафiксованих
i кiлькiсних показниках, що
враховують особливосr i функrtiонування та

rенденцiях

ocHoBHi тенленцii (тренди} розвитку Tttx видiв
економiчноi дiя,lьностi, якi в перспек,гивi можрь

стати найбiльпr конкурентоспроможними

на

внутрiшtlьому та зовнiшньому ринках
обов'язковим
1.2.3 Обrрунтоване,
викорIiстанням адаптованого iнструментарiю
смарт-спечiалiзацii Свропеriського Союзу,
визначення основних напрямiв смартспешlаjlза ii MicTa Киева , о емих видlв

iз

пiдетаrry
l етапу

1

.l,

14

}iъ

Назва етаrry/пiдетапу
надання Послуг

Строк

Деталiздцiя Послуг

виконапIlя

економiчноТ дiяльностi, якi мають iнновацiйнпli
потенцiшt з урахуванням конкурентних переваг
Киева та сl]рllят}tмуть трансформацiТ ceKTopiB
економiки vicTa в бiлыrl ефективнi
l .4. Пропt-lзичiТ щодо
визначенttя вiдповiдних
цiлей та запровадження
програм регiонального
розвитку, необхiлнлtх лrя

реа"riзацii

стратегiТ
смарт-спецiа"riзацiТ MicTa
Киева, вirзначення

системи MoHiToplrнty та
показникiв оцiнювання ij
реа,riзацii

1.5. Узгодження
результатiв надаl{их
Послуг за l gгапом

всього

1.4.1. Модель забезпечення акгивноi участi Bcix

типiв стейкхолдерiв у ремiзацiТ стратегiТ смартспецiалiзацii MicTa Киева, за результатами
проведення громадського обговорення та
вiдповiдних фокус-груп
1.4,2, [jропозицiТщодо визначення вiдповiдних
цiлей r,a fапровадження програм регiона.rьного

п ЕтАп

Ана,riтичне

супроводження процесу
представJ]ення основних
напрямiв смартспецiалiзацiТ MicTa KllcBa
громадськостi,
керiвництву виконавчого
органу КиiЪськоТ MicbKoi
ради (Ки'iЪськоТ MicbKoT
державноТ адмiнiстрацii)
та Киiвськiй мiськiй

BCbo1,o

завершення

пiдетапу
I етапу

l .2.

розвитку! необхiдних дпя реалiзацiТ стратегiТ
смарт-спецiа.riзацii MicTa Кисва, з наданням
обгрунтованих BapiaHTiB управлiнськиr рiшень.

зокрема щодо впровадження нових
технологiчних процесiв у певних сферах i видах
економiчноТ лiяльностi. MicbKoMy господарствi. з
оцiнкою мохсrивостей Тх застосування
1.4.3. Пропозичii що.lо системи монiторингу та
показникiв оцiнювання ре&,liзацiТ стратегiТ смартспецiа,riзацii MicTa Киева
i.6. Узгодження результатiв наданих Послуг за

I

-

Звiry про резуJlыгати надання
етапом
дослiдницькlтх послуг <<Визначення основних

напрямiв смарт-спецiалiзацiТ MicTa Киева> з
замовником

за I етапом

ll

протягом
З0 календарних
днiв пiсля

Аналiтичне супроводження

процесу

Протягом

l0

ка,rендарних днiв
пiсля завершення
rriдgгапу 1.3.
l етапу

90 календарних
днiв з моменry
пiдписання
договору
протягом

прелставjlення основних напрямiв смарт- l45 ка,чендарних
спецiалiзацiТ MicTa Кисва громалськостi при днiв пiсля
провеленнi гром&lських обговорень. керiвничтву

виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoT ради
(Киiвсько1 MicbKoT лержавноi адмiнiстрацii) та
't,x схвалення i
КиiЪськiй мiськiй радi в процесi

завершення
l етапу

затвердження

2З5 ка,rендарних

днiв з моменry
пiдписання
договору

fIо закiнченню пiдетапiв 1.1 , 1"3. I е1апу надання Послуг Виконавець flодас на розгляд
Замовнику промiжнi звiти про резуJIь,гати налання Послуг по кожному з цих пlдетапlв разом з
презен rаййн;ми матерiа,rами у) примiрниках в друковilному виглядi га на електронному Hoci'i iз
супроводжувальним листом яа iм'я Замовника.
по закiнченню пiдетапу 1.4. I етапу Еадання Послуг Викоtrавець подас flа розгляд
ЗалловникУ Звiт прО результати нмання дос.,liдницьких посJrуг (Визначення основних напрямiв
смарт-спЙiа,liзацiТ MicTa Кнсва> разом з презентаIIiйними матерiалами у 2 примiрник.й в
Замовника.
лрукованому виг]Iядi та Еа електроl{вому }Iocii iз супроводжувыlьним листом на iм'я

15

по закiнченню кожного пiлетапу I етапу тlадання Поолуг Вlrконавець на вимоry Замовника
проводить зустрiчi та лрезенгус oTplrMaHi результати наlIання [Iослуг з метою яадання пеобхiдних
поясЕень та вiдповiдей на запитаяня, що виIIикJIи у За,мовника.
По закiнченнЮ II етапУ надtlЕнЯ I'Iослуг ВиконавеIIь подае на розгляд Замовнику звiт про
матерiачами у 2 примiрниках в
результати надання Послуг за II етапом разом з презентацiйними
дру*о"чrо"у urглядi та на електронному яocii iз супроволжувaulьttим листом на iм'я Замовника.

4. вимогидодокумЕнтАцIi

Результати Еадання I'Iослуг подаються Замовнлtку в електронному BapiaHTi у форматах doc та
xls (л,тя табличних ланих), а також у виглядi презентацiйних матерiа,чiв (формат ppt) та у
роздр}кованому виг;шдi у лвох гtримiрникач.
Bci .rокрrенти, якi Maloтb вiдношенltя до ,lредмету закупiвrli tа виконуюl ься за цим
Технiчними вимогilNlи, оформлюються лержавною мовою.

5.

порядок контролю, приЙмлння тА

ВИКОРИСТЛННЯ РЕЗУЛЬТДТIВ НАДАННЯ ПОСЛУГ

ii

вiдповiднiсто
Замовник здiйснюе контроль за термiнами та якiстю надання [1ослуг, за
Технiчним вимогам, перелiку обов'язкових етапiв/пiдетапiв надання [Iослуг, а також за термiнами
подання звiтtlих MaTepiа.lriB Виконавцем Замовнику, оргаЕiзус приriмання кожного етагrу/пiдеталу
надання Послуг. передбаченого Ка,rендарним плапом налання Послуг за Договором, та роботи в
цiлому.
Замовник мае право вноситll рекомеflдщii. зауваження, змiни та доповнення до промiжних
результатiв надання I Iос:tуг.
за,мовник приймае наданi Послупr вiд Виконавця у сlроки. визначенi Ка.rеrrдарним планом,
та пiдписуе Промiжнi акти приймаЕня-перелачi наданих за вiлповiдним етапом/пiдетапом Послуг
та Дкт приймання-передачi наданих fIослуг по завершенню наданЕrl Виконавцем Послуг за
.Щоговором.
Замовником
.Щаiою виконання зобов'язань Виконавця за договором € лата затвердження

Акry

здачi-приймання наданих Послуг.
Право власностi на результати надаяня посл)т валежить Замовнику.

використання результатiв яадання послуг Виконавцем може здiйснюватися лише за

погодженням iз Замовником.

I}иконавець:

Замовнпк:

.Щепартамент eKorroMiKш та iнвестпцiй
впкоцавчого орrану Кпiвськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi державrrоi адмiпiстрацii)
01044, м. КиТв-044, вул. Хрещатик,36
Шевченкiвськийl район
код

еЛРПОУ 0463342З

Р/р: No 3541002202920l
в ГУ ДКСУ у м. Кисвi

Код банку: 8200l9
контактна особа:
начаJrьник управлiння коорлинацiТ регiонмьноi
економiчноТ полiтики та стратегiчного розви,l к}
Мохонько Вiкторiя Олексанлрiвна
тел. (044) 202-76-80

viktoгiia.mo

nk

артаменту

fiержавна устаЕова <<Iнстптут екопомiки та
rrрогнозувапЕя Нацiональноi академii наук
YKpaill п>
0l01l, УкраiЪа, м. КиiЪ, вул. Панаса Мирного.26
Печерський район
Код СДРПоУ 25l99l55
plp 3125226910З952
!ержавна казначейська служба УкраiЪи в м, Киевi
мФо 820l72
Кон,гактна особа:
завiлувач вiдцiлу iнновацiйноi полiтики, економiки
та органiзацii високих технологiй

Сгоров Iгор Юрiйович
Тел (044) 280- l4-02

e-mail: iдоr уе sorovl @u kr.пеt

km
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